
Részletes indokolás 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 28. §-ában foglalt 
zárszámadási kötelezettségének a Kormány e törvény benyújtásával tesz eleget. 

Első rész 

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésének végrehajtása 

A főösszegek 

Az 1-2. §-ához 

A törvény első szakaszai a központi költségvetés 2004. évi kiadásainak és 
bevételeinek főösszegét, valamint hiányát rögzítik. Jóváhagyja a törvény a 
módosított előirányzattal összehasonlíthatóan az előirányzatok teljesítését.  

A költségvetés finanszírozásával kapcsolatos egyes rendelkezések 

A 3. §-ához 

A javaslat tartalmazza a 2004. évi költségvetési törvény 7. § (1) bekezdésben 
foglalt adósságkezelési felhatalmazás alapján történt adósság-visszafizetésekről 
történő beszámolást. A törlesztések a KESZ adósságtörlesztési számlája terhére 
teljesültek. A 2004-ben megvalósított törlesztések együttesen 1 204,8 milliárd 
forintot tettek ki.  

A 4. §-ához 

A javaslat a központi költségvetés hiánya finanszírozásának módjáról számol be. 
Az e törvényjavaslat 1. §-ában megállapított hiányt államkötvények kibocsátásával, 
külföldi devizahitel felvételével finanszírozta a pénzügyminiszter, illetve a 
központi költségvetés terhére belföldi hitelezőktől forint és devizahiteleket vállalt 
át. A deviza hitel felvételek különféle projektek fedezetét szolgálták, amelyeknek 
kiadásai megjelentek a hiányban a projekteket megvalósító fejezetek kiadásai 
között. 

A korábbi évekhez hasonlóan az 1. §-ban bemutatott hiány és a kincstári 
rendszerben elszámolt finanszírozás között az alábbi tényezők okoztak eltérést:  
- a kereskedelmi banknál vezetett devizaszámlák (valutapénztárak) bevételeinek 

az a része, amelyre a tárgyévben kifizetés nem történt; 



 

- a házipénztári záró pénzkészletből a pénztárba közvetlenül bevételezett, de a 
keretszámlára be nem fizetett tárgyévi bevétel összege, illetve a keretszámláról 
felvett és a házipénztárba bevételezett, de még fel nem használt készpénz 
összege; 

- a függő-, átfutó-, és kiegyenlítő kiadások és bevételek előző évi állományának 
tárgyévi rendezése. 

Az 5. §-ához 

Az 5. §-ban szereplő forint- és deviza államkötvény kibocsátások biztosították az e 
törvényjavaslat 3. §-ban foglalt 1 204,8 milliárd forint összegű törlesztési kiadások 
forrását. 

A 6. §-ához 

A költségvetési törvény a Kincstári Egységes Számla likviditásának biztosítására is 
felhatalmazta a pénzügyminisztert, amelynek során növelte az államkötvények és a 
kincstárjegyek állományát, illetve felhasználta a költségvetésbe befolyt 
privatizációs bevételeket.  

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések 

A 7-8. §-ához 

A javaslat tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulása, a 
normatív kötött felhasználású támogatások, a központosított támogatások, az egyes  
szociális feladatok kiegészítő támogatása, a cél és címzett támogatások, az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok 
támogatása, és a helyi önkormányzatok jövedelem-differenciálását  mérséklő 
kiegészítések és beszámítások, valamint a 2003. december 31-én feladattal terhelt 
központosított és  normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolásának 
eredményeit, az ezekkel kapcsolatos költségvetési kötelezettségeket, valamint az 
önkormányzati visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségeket. 
Tartalmazza továbbá a  jövedelemkülönbség mérséklés végelszámolásához 
kapcsolódó központi költségvetési kifizetési kötelezettségét. 
Az Állami Számvevőszék megállapításai e törvény keretében emelkednek jogerőre. 
A jogszabályhely hivatkozásokat tartalmaz a törvény javaslat azon mellékleteire, 
melyek bemutatják a helyi önkormányzatoknak nyújtott központi költségvetési 
támogatások előirányzatait és azok teljesülését.  



 

A javaslat tartalmazza az önkormányzati  2004. évi címzett- és céltámogatások,  a 
területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás, a céljellegű decentralizált 
támogatás előirányzat maradványainak összegét. 

A 9. §-ához 

(1) bekezdéshez: 
A törvény tartalmazza a közcélú munkavégzés kiadásaira, valamint az aktív 
korú nem foglalkoztatottak szociális segélyezésére a Munkaerőpiaci Alap által a 
központi költségvetésbe befizetett és az önkormányzatok útján teljesített 
kiadásokhoz kapcsolódó elszámolásokat. 

(2) bekezdéshez: 
A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetésről és az államháztartás 
hároméves kereteiről  szóló 2003. évi CXVI. törvény 66. § (7) bekezdése 
rendelkezett az átadásról, 5.567,4 millió forint összegben. A tervezésnél az előre 
nem látható kiadások finanszírozására céltartalékként 140 millió forint lett 
figyelembe véve (X. Miniszterelnökség fejezet, 8. cím, 3. alcím, 5. 
jogcímcsoport, 16. jogcím). A céltartalékból mindössze 3 millió forint 
felhasználására volt szükség. Így a különbözetet kitevő 137 millió forint 
átadására nem kell sort keríteni. 

A 10. §-ához 

Az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonából befolyt bevételeinek 2004. évi 
felhasználását, azaz a privatizációval és vagyonkezeléssel összefüggő ráfordításait 
és a privatizációs tartalék feltöltésére fordított összeget tartalmazza. A Bábolna Rt. 
végelszámolási folyamata miatt ÁPV Rt. két, a Bábolna Rt-vel kapcsolatos 
kifizetését az Európai Unió statisztikai módszertana (ESA’95) szerint utólag a 
kormányzati szektor hiányát növelő kiadásoknak kellett minősíteni. A Bábolna Rt-
nek nyújtott tulajdonosi kölcsön, valamint a Bábolna Rt-vel szembeni hitel-
követelés piaci értéken történt megvásárlása kapcsán 2004-ben még azzal lehetett 
számolni, hogy a végelszámolás folyamata éven belül lezárul. Az említett 
kifizetéseket tartalmazó előirányzatok ESA-besorolása ennek megfelelően „a 
kormányzati szektor hiányát nem érintő” volt. Tekintettel arra, hogy az élelmiszer 
gazdaság általános helyzetének jelentős változása miatt az azonnali értékesítéseket 
a tervezett menetrendben nem lehetett lefolytatni, az értékesítések időben 
jelentősen elhúzódtak. A végelszámolási folyamat elhúzódása következtében az 
említett két kiadást az ESA-hiányt érintő tételekké kellett átsorolni. 



 

A 11. §-ához 

(1) bekezdéshez: 
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményhálózat tényleges, központi 
állami támogatásához hasonló mértékben az egyházi fenntartókat is - az 
egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. 
évi CXXIV. törvény 6. § (3) bekezdése szerint – pótlólagos, kiegészítő 
támogatás illeti meg, (amely az önkormányzati adatok ismeretében kiegészítés, 
illetve beszámítás lehet). 

(2) bekezdéshez: 
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 
1997. évi CXXIV. törvény 3. § (2) bekezdése előírja az egyházi járadékalap és a 
kiegészítő járadék összegének éves valorizációját, illetve a tervezett és a 
tényleges éves átlagos leértékelési ütem közötti különbözet utalását az érintett 
egyházak számára. 

A 12. §-ához 

A paragrafus az Operatív Programok támogatási döntésinek jóváhagyásáról 
rendelkezik. 

A 13. §-ához 

A paragrafus a Bizottság által 2004-ben elfogadott Kohéziós Alap projektek 
kötelezettségvállalási keret-összegeit mutatja be. 

A 14-15. §-ához 

A paragrafusok az elkülönített állami pénzalapok és a központi költségvetés 
mérlegének jóváhagyásáról rendelkeznek. 

Második rész 

Az államadósság, az állami követelések köre, kezelése és változása 

A 16. §-ához 
A Magyar Államkincstár által kezelt, állami kölcsönből, ill. állami alapjuttatás 
járadékából 2003. december 31-én fennállt 11.129,5 millió forint követelés 
állomány 2004. év folyamán összesen 3.294,1 millió forinttal csökkenve 2004. 
december 31-én 7.835,4 millió forint.  
A követelésállomány csökkenés 53,2 %-a az 1,8 millió forintos állami kölcsön 
törlesztés, illetve a 1.751,4 millió forintos járadék befizetés eredménye. 



 

Az állomány változásának 46,8 %-a ered az év folyamán bírósági végzés alapján 
lezárt felszámolásnál jelentkező 1.540,9 millió forintos veszteség elszámolásából. 
Az állományhoz kapcsolódó, de annak nagyságát nem érintő bevételként 
jelentkezett a költségvetésben az állami kölcsönhöz és állami alapjuttatás 
járadékához kapcsolódóan befolyt 35,9 millió forint szerződéses és késedelmi 
kamat.  

A 17. §-ához 
A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai közreműködésével, de nem az Alapok 
terhére folyósított a 2004. évi ellátások megtérítési különbözetének pénzügyi 
rendezését tartalmazza a javaslat. 
A Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban Ny. Alap) a pénzbeli kárpótlás alapján 
megállapított életjáradék visszatérítése jogcímén 0,3 millió forintot visszautal a 
központi költségvetésnek, valamint a központi költségvetés a jövedelempótló és 
kiegészítő szociális támogatások jogcímén 44,6 millió forintot megtérít a 
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (a továbbiakban NYUFIG) ellátási számlája javára.  
A közgyógyellátás finanszírozására az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban E. 
Alap) 17 491,0 millió forintot fordított, melyből az év során a központi 
költségvetés 17 439,0 millió forintot megtérített. Az 52,0 millió forintos különbözet 
megtérítésére a javaslat szerint 2005. december 31-ig kerül sor. 

A 18. §-ához 
A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezéséről a 
költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoláskor kell intézkedni. A javaslat az Ny. 
Alap 2004. évi költségvetésének 80 249,7 millió forint összegű és az E. Alap 
343 652,7 millió forint összegű hiányának az Alapok hitelállományát finanszírozó 
KESZ hitelállományából 2005. december 31-éig történő elengedéséről rendelkezik.  

A 19. §-ához 

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény alapján a Munkaerőpiaci Alapnak meg kell térítenie az új korengedményes 
nyugdíj jogcímen keletkezett 2004. évi finanszírozási különbözetből származó 
802,0 millió forintot a NYUFIG technikai számla javára.  
A NYUFIG által folyósított, de nem az Ny. Alapból finanszírozott régi 
korengedményes ellátásoknál 2004. évben befolyt bevétel rendezését is tartalmazza 
a javaslat. Az Ny. Alap a régi korengedményes nyugdíj tartozásállományából a 
2004. évben a NYUFIG-hoz a munkáltatók által befizetett és a vagyonelemek 
értékesítéséből származó 4,9 millió forint bevételt a központi költségvetésnek 
átutalja. 



 

Harmadik rész 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2004. évi költségvetésének végrehajtása 

Első fejezet 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2004. évi kiadásainak és bevételeinek 
főösszege, a hiány mértéke 

A 20. §-ához 
A társadalombiztosítási alrendszer a 2004. évet 2 726 928,3 millió forint bevételi és 
3 150 830,7 millió forint kiadási főösszeg mellett 423 902,4 millió forint hiánnyal 
zárta.  

Második fejezet 

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 

A 21. §-ához 

Az Ny. Alap 2004. évi tényleges költségvetési hiánya – 1 626 788,1 millió forint 
bevételi és 1 707 037,8 millió forint kiadási főösszeg mellett – 80 249,7 millió 
forint volt.  

A 22. §-ához 

Az Ny. Alapnál 2004. évben összesen 2 167,1 millió forint működési előirányzat-
maradvány képződött, a 2004. évi működési kiadások tartalmazzák a 2003. évi 
1 956,0 millió forint előirányzat-maradvány felhasználását. 

Harmadik fejezet 

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása 

A 23. §-ához 
Az E. Alap 2004. évi költségvetési hiánya − 1 100 140,2 millió forint bevételi és 
1 443 792,9 millió forint kiadási főösszeg mellett − 343 652,7 millió forint volt. 

A 24. §-ához 
Az E. Alapnál 2004-ben összesen 1 515,9 millió forint működési előirányzat 
maradvány képződött. A 2003. évi 1 892,0 millió forint működési előirányzat 
maradvány felhasználását az E. Alap 2004. évi működési kiadásai tartalmazzák.  



 

Negyedik fejezet 

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásával 
kapcsolatos rendelkezések 

A 25. §-ához 

Az Országgyűlés jóváhagyja a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 
méltányossági ellátásra a 2. cím, 2. alcím, 2. Táppénz jogcímcsoport előirányzatnál 
117,8 millió forint felhasználását. 

A 26. §-ához 

A két ágazat a Költségvetési Törvény 72. § (3) bekezdésére és a 80. §-ára 
figyelemmel a világbanki kölcsönnel összefüggő tőketörlesztésre és kamatkiadásra: 
a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és 
igazgatási szervei alcím előirányzatnál 554,0 millió forintot, illetve a LXXII. 
Egészségbiztosítási Alap fejezet, 5. cím, 1. Központi hivatali szerv és intézményei 
alcím előirányzatnál 801,3 millió forintot használt fel. 
Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Költségvetési Törvény 72. §-ának (4) 
bekezdése alapján az évközi nyugellátás-emeléssel összefüggésben a működési 
kiadások fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 398,8 millió forint 
felhasználása megtörtént. 
A javaslat tartalmazza a Költségvetési Törvény 72. § (5) bekezdésében, illetve a 78. 
§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint az Ny. Alapnál a nyugellátások alcímen 
belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén 
méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 191,7 millió forint, 
nyugdíjemelésre 696,0 millió forint, illetve az E. Alapnál méltányossági ellátásként 
terhességi-gyermekágyi segélyre 5,1 millió forint, gyermekgondozási díjra 
16,0 millió forint, gyógyító-megelőző ellátásra 35,4 millió forint, 
gyógyszertámogatásra 4 677,8 millió forint és gyógyászati segédeszköz 
támogatásra 907,0 millió forint felhasználását. 
A javaslat kezdeményezi a Költségvetési Törvény 72. §-ának (6) bekezdése szerint 
a létszámcsökkentések egyszeri többletkiadásainak részbeni, illetve teljes 
fedezetére a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél 344,6 millió forint, a LXXII. 
Egészségbiztosítási Alap fejezetnél 356,9 millió forint felhasználásának 
jóváhagyását. 
A Költségvetési Törvény 79. §-a alapján a világbanki informatikai fejlesztés 
bankgarancia-lehívásával összefüggő kötelezettségre a LXXI. Nyugdíjbiztosítási 
Alap fejezetnél az 5. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport, 3. Dologi kiadások 
kiemelt előirányzatnál a 749,3 millió forint került felhasználásra. 



 

A Költségvetési Törvény 81. §-a alapján az E. Alap költségvetése 50 millió forint 
összegben támogatást nyújthatott a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók 
Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány részére. Az összeg teljes egészében 
felhasználásra került, az Alapítványon keresztül lebonyolított pályázati módszerrel 
a súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek sikeres integrációjához szükséges 
tanulást segítő speciális eszközök beszerzésére került sor. Az összesen 55,4 millió 
forint értékű beszerzés finanszírozásából az Alapítvány is részt vállalt 5,4 millió 
forint összegben. 

A 27. §-ához 

Az Országgyűlés tudomásul veszi a Magyar Köztársaság 2003. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló 2004. évi C. törvény 15. §-ában foglaltak 
teljesítését. 

A 28. §-ához 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) 
könyveiben szereplő régi – a korengedményes nyugdíjazásról szóló 5/1990. (I. 18.) 
MT rendelet szerinti – korengedményes nyugdíj tartozás fejében átvett 
vagyonelemek kivezetését, illetve egyidejűleg a Kincstári Vagyoni Igazgatóságnál 
(a továbbiakban: KVI) történő állományba-vételét tartalmazza a javaslat 2005. 
december 31-ei határidővel. 2006. január 1-jétől a KVI e vagyonelemek 
hasznosításából származó bevételeket, illetve az ezzel kapcsolatos kiadásokat a 
központi költségvetéssel számolja el. A vagyonelemek kezelésével és 
értékesítésével jelenleg is a KVI foglalkozik, a bevételt az ONYF-nek utalja át, az 
ONYF pedig a zárszámadási törvény alapján a következő évben a befolyt összeget 
befizeti a központi költségvetésnek. Az ügymenet egyszerűsítését tartalmazza a 
benyújtott javaslat. 

A 29. §-ához 

Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét.  



 

Negyedik rész 

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 
módosítása 

30. §-ához 

(1) bekezdéshez: 
A (7) bekezdésben meghatározott módosítás átvezetése a főösszegeken. 

(2) bekezdéshez: 
A Honvédelmi Minisztérium számára komoly problémát jelent az üdülők 
fenntartásához, műszaki állapotának, állagának megóvásához, az időszerűvé 
váló felújítási munkálatok elvégzéséhez szükséges anyagi fedezet biztosítása. 
Mindezekre tekintettel szükséges, hogy a bevételek a törvényben 
meghatározottakon túl, az üdülők fenntartására is fordíthatók legyenek. 

(3) bekezdéshez: 
A Hitelgarancia Rt. állami viszontgarancia melletti kezességvállalási 
állományának növelését a kedvezményezett kis- és középvállalkozói szektor 
tervezettnél dinamikusabb hitelfelvételi lehetőségének megteremtése indokolja 

(4) bekezdéshez: 
A megváltozott munkaképességűek normatív támogatásának rendszerében 2005. 
január 1.-től életbe lépő változások költségvetési hatása nehezen volt tervezhető. 
Az eddigi kifizetések alapján a törvényi előirányzat  túllépése prognosztizálható. 
Tekintettel a támogatások normatív jellegére, azok  alakulására a Kormánynak 
nincs ráhatása. Ezért indokolt, hogy az előirányzat automatikus túlteljesülésére 
lehetőség legyen. 

(5) bekezdéshez: 
Szövegpontosítás. 

(6) bekezdéshez: 
A módosítás az új felsőoktatási törvény hatálybalépésének elmaradásával 
felszabaduló támogatás átcsoportosítására ad lehetőséget a felsőoktatási 
intézmények illetményhelyzetének javításához. 

(7) bekezdéshez: 
A módosítás lehetővé teszi a vénykezelési díj jogcím előirányzatról a 
gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatra történő átcsoportosítást, 
amely összhangot biztosít a Magyar Állam és a Gyógyszergyártók közötti 
szerződés mellékletében foglaltakkal. 

(8) bekezdéshez: 
Az Egészségbiztosítási Alap pénzbeni ellátásai alcímen belül a táppénz 
előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén 



 

folyósítható táppénz 130,0 millió forintban meghatározott keretösszegének 
160,0 millió forintra történő emelése szükséges, tekintettel az eddigi folyósításra 
és a várható felhasználásra. 

(9) bekezdéshez: 
A Magyar Exporthitel Biztosító Rt. által kezelt állami követelésekről az 
államháztartási törvény szerint lemondani jelenleg törvényben lehet, az 
elengedett összeg költségvetési kiadásként történő elszámolásával. A javasolt, 
együttesen 29,9 millió forint értékű külföldi követelések vagy behajthatatlanná 
váltak, vagy ahol elképzelhető lehetne a behajtás, a behajtási költségek elérnék, 
illetve meghaladnák az esetleges bevételeket. 
A Budai Várgondnokság Kht. az „Erzsébet téri park” megvalósításának 
finanszírozásához vett fel hitelt állami kezességgel 2001-ben. Az eredeti tervek 
szerint a hitel visszafizetésének az Erzsébet téri ingatlan értékesítéséből befolyó 
bevétel lett volna. A Fővárosi Közgyűlés azonban – a korábbi megállapodással 
szemben – úgy döntött, hogy az ingatlant nem értékesíti, hanem kulturális és 
üzleti célokra hasznosítja. Így a tartozás visszafizetését a költségvetésből kell 
finanszírozni. 
A tartozás elengedése lehetővé teszi, hogy a már 1985 óta, az első cigány 
kulturális egyesületként működő, számos díjjal kitüntetett, a világon egyedülálló 
kulturális értéket képviselő zenekar tovább működhessen, és továbbra is 
hozzájárulhasson a cigányzene és kultúra hagyományainak őrzéséhez, 
folytathassa a hazai és nemzetközi zenei életben is elismert munkáját.  

(10) és (15) bekezdéshez: 
A javaslat a Munkaerőpiaci Alap 2004. évi költségvetési befizetéséből származó 
visszatérülését rendezi, melynek összege 368,0 millió forint. Az összeg a FMM 
fejezetben kiadási, a Munkaerőpiaci Alapnál pedig bevételi előirányzatként 
jelentkezik. Ezzel egyidejűleg a Munkaerőpiaci Alap munkanélküli ellátások 
kiadási előirányzata 368,0 millió forinttal 80 672,1 millió forintra növekszik.  
A kormányprogramban is kiemelt fontosságú kulturális vidékfejlesztési és a 
magyar kultúra nemzetközi népszerűsítésével összefüggő feladatokhoz 
szükséges forrást biztosítani. Az egyes alcímek, jogcímcsoportok közötti 
átcsoportosítás az Országgyűlés hatáskörébe tartozik. 

(11) bekezdéshez 
A bekezdés pontosítja, hogy a kollégiumi normatíva csak akkor vehető igénybe 
az óvodások után, ha legalább munkahetes rendszerű folyamatos intézményi 
ellátásukról, lakhatási feltételeik biztosításáról is gondoskodik a fenntartó.  



 

(12)-(13) bekezdéshez: 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 2004. évi módosításának és a 2005. évi költségvetési törvénynek a 
gyermekétkeztetés normatív kedvezményeire vonatkozó szabályainak 
összhangba hozása.  

(14) bekezdéshez: 
A gyermekjóléti központ speciális szolgáltatásaihoz kapcsolódó normatív 
hozzájárulás igénybevételi feltételeinek pontosítása ellátási szerződés alapján 
nyújtott szolgáltatás esetén. 

Vegyes és záró rendelkezések 

A 31. §-ához 

Hatályba léptető rendelkezés. 

A 32. §-ához 

a) ponthoz 
A hatályon kívül helyezendő rendelkezés indokolatlanul tesz különbséget az 
egyes társadalmi szervezetek között, előnyben részesítve – állami tulajdonú 
ingatlan térítésmentes juttatásával – meghatározott szervezeteket. A társadalmi 
szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének 
rendezéséről szóló 1997. évi CXLII. törvény végrehajtása során a társadalmi 
szervezetek meghatározott rendben, egyenlő esélyekkel juthattak állami 
tulajdonú ingatlanokhoz. Az ingatlanjuttatás lezárultát követően nem indokolt az 
ehhez hasonló kivételezett helyzetet eredményező szabályok fenntartása. 

b) ponthoz 
A többcélú intézményben óvodai nevelésben résztvevő és kollégiumban 
elhelyezett gyermekek óvodai neveléséhez kapcsolódó kiegészítő jellegű 
foglalkozásokkal és szolgáltatásokkal összefüggő normatívák igénybevételi 
korlátját oldja a módosítás. 

A 33. §-ához 

A károsodást megelőző érték és a helyreállított építmény értékének különbözetére 
kikötött megtérítési kötelezettségről lemondani és az azt biztosító jelzálogjogot 
illetve az elidegenítési és terhelési tilalmat indokolt törölni az érintett ingatlanokról, 
mert az egyébként is halmozottan hátrányos helyzetű térségben (2001. évi tiszai 
árvíz során károsodott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések) ezek 
fenntartása lehetetlen állapotokat teremt. 



 

A 34. §-ához 

A Kormány döntése értelmében az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi 
Főfelügyelőség 100 fős munkaügyi ellenőri létszámbővítést hajt végre. Tekintettel 
arra, hogy az ezzel kapcsolatos többletfeladatok finanszírozási háttere az általános 
tartalékból csak részben került biztosításra, annak érdekében, hogy a 2005. évi 
bírságbevételekből származó többletbevételek a munkaügyi ellenőrzések 
intenzitásának növelésére felhasználhatók legyenek, indokolt a Főfelügyelőség 
mentesítése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 92.§ (2) 
bekezdése alól mely alapján a központi költségvetési szervek bevételei közül az 
alaptevékenység bevételei eredeti előirányzatot meghaladó többletének 50%-át a 
központi költségvetés, illetve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 
költségvetésének bevételét képezi. 


